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2202 

UCHWAŁA Nr LXXI/3ń8/ńŃ 

Rady Miejskiej w Nowym MieWcie Lubawskim 

z dnia 29 wrzeWnia 2ŃńŃ r. 
 

w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru i granic dla przeprowadzenia głosowania 
w wyborach do Rady Miejskiej w Nowym MieWcie Lubawskim. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 
poz. 1547, zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, 
Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, 
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 
i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, 
poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i Nr 213, 
poz. 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356) na wniosek 
Burmistrza Miasta - Rada Miejska w Nowym MieWcie 
Lubawskim uchwala: 

 
§ 1. Tworzy siC obwód głosowania, ustala jego numer 

i granice w wyborach do Rady Miejskiej w  Nowym 
MieWcie Lubawskim: 

 
Nr 

obwodu 
Granice obwodu 

7 Szpital Powiatowy sp z o.o. ul. Mickiewicza 10 
Nowe Miasto Lubawskie 

 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca siC Burmistrzowi 

Miasta. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie z dniem podjCcia oraz 

podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzCdowym 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego i ogłoszeniu na 
tablicy ogłoszeM UrzCdu Miejskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady Miejskiej 
Andrzej Nadolski 

 

 
 
 
 

2203 

UCHWAŁA Nr XXXVII/3ń5/ńŃ 

Rady żminy D>brówno 

z dnia 3Ń wrzeWnia 2ŃńŃ r. 
 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci obrCbu Stare Miasto gmina D>brówno 
(działki nr ń72, ń74/4, ń52/4, ń52/8 oraz czCWci dz. nr ń53/ń). 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319; Dz. U. z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, 
poz. 880; Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1413) 
i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz>dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111) Rada Gminy D>brówno, po stwierdzeniu 
zgodnoWci z ustaleniami „Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy D>brówno” 
uchwala, co nastCpujeŚ 
 
 

Rozdział ń 
USTALźNIA WSTBPNź 

 
§ 1. 1. Uchwala siC miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego czCWci obrCbu Stare 
Miasto gmina D>brówno. 

 
2. żranice planu okreWla Uchwała Rady żminy 

D>brówno Nr XI/67/07 z dnia 24 wrzeWnia 2007 r. 
w sprawie przyst>pienia do sporz>dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego czCWci obrCbu 
Stare Miasto gmina D>brówno. 

 
3. Teren planu obejmuje działki nr 172, 174/4, 152/4, 

152/8 oraz czCWci dz. nr 153/1. 
 
§ 2. 1. Integralnymi czCWciami uchwały s>Ś 

  1) zał>cznik nr 1 do uchwały zawieraj>cy rysunek 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
czCWci obrCbu Stare Miasto gmina D>brówno na mapie 
sytuacyjno-wysokoWciowej w skali 1:1000 (do publikacji 
rysunek został zmniejszony)ś 

  2) zał>cznik nr 2 do uchwały zawieraj>cy rozstrzygniCcia 
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
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i zawieraj>cy rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 
§ 3. 1. Przedmiotem ustaleM planu s> zagadnienia 

wymienione w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
2. Rysunek planu obowi>zuje w nastCpuj>cym 

zakresie: 
  1) Oznaczenia WciWle okreWlone i obowi>zuj>ceŚ 

a) granice terenu opracowania planu, 
b) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnych funkcjach 

lub zasadach zagospodarowania, 
c) okreWlenie przeznaczenia terenów, 
d) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
e) linia wewnCtrznego podziału, 

  2) Oznaczenia nie wymienione w punkcie 1 s> 
orientacyjne lub pełni> funkcjC informacyjn>Ś 
a) przebieg istniej>cych sieci infrastruktury 

technicznej wodoci>gowej i sanitarnej, 
b) granica D>brówieMskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu na terenie objCtym planem, 
c) oznaczenie drogi powiatowej poza obszarem 

planu, 
d) oznaczenie zasiCgu terenu niekorzystnego do 

zabudowy. 
 

§ 4. OkreWlenia ucyte w tekWcie niniejszej uchwały lub 
na rysunku planu zdefiniowano w nastCpuj>cy sposóbŚ 

 
  1. powierzchnia biologicznie czynna - niezabudowana 

i nieutwardzona powierzchnia terenu, pokryta 
roWlinnoWci> - nalecy przez to rozumieć definicjC 
zawart> w Rozporz>dzeniu Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 
  2. nieprzekraczalna linia zabudowy - nalecy przez to 

rozumieć liniC ograniczenia zabudowyś oznaczaj>c> 
zakaz przekroczenia jej przez nadziemne kubaturowe 
czCWci obiektuś zezwala siC na jej przekroczenie 
przez niekubaturowe czCWci obiektu jak np. podesty, 
pochylnie, schody zewnCtrzne, balkony, loggie, 
tarasy, gzymsy o nie wiCcej nic 1,0 m od lica 
budynku; 

 
  3. działka - nalecy przez to rozumieć działkC budowlan>, 

czyli nieruchomoWć gruntow> lub działkC gruntu, 
której wielkoWć, cechy geometryczne, dostCp do drogi 
publicznej oraz wyposacenie w urz>dzenia 
infrastruktury technicznej spełniaj> wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikaj>ce z odrCbnych 
przepisów i niniejszej uchwałyś 

 
  4. front działki - nalecy przez to rozumieć czCWć działki 

budowlanej, która przylega do drogi i z której odbywa 
siC główny wjazd lub wejWcie na teren; 

 
  5. elementy małej architektury - nalecy przez to 

rozumieć niewielkie niekubaturowe obiekty 
architektury ogrodowej oraz urz>dzenia terenowe 
zwi>zane z funkcj> rekreacyjn>, a w szczególnoWciŚ 
ławki, ławy, stoły, wiaty, zadaszeniaś 

 
  6. budowla - nalecy przez to rozumieć definicjC zawart> 

w odpowiednich przepisach prawa budowlanego; 
 

  7. uchwała - nalecy przez to rozumieć niniejsz> uchwałC 
Rady żminy D>brówno, jeceli z treWci ustaleM nie 
wynika inaczej. 

 
Rozdział 2 

USTALźNIA OżÓLNź DOTYCZ=Cź CAŁźżO 
OBSZARU OBJBTźżO PLANźM MIźJSCOWYM 

 
§ 5. Ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenie terenów 

oznaczonych na rysunku planu: 
 

Oznaczenie 
terenu 

Przeznaczenie terenu 

ML.01, ML.02 tereny zabudowy rekreacji indywidualnej 
ZN.03, ZN.04, 
ZN.05 

tereny zieleni nieurz>dzonej 

R.06, R.07 teren rolny 
WS.08 teren cieku wodnego - rzeka Mała Wkra 
KDW.09 teren drogi wewnCtrznej 
KS.10, KS.11 rezerwa terenu na poszerzenie pasa 

drogowego istniej>cej drogi powiatowej 
 

§ 6. 1. Ustala siC zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
  1) utrzymanie na całym terenie jednolitego charakteru 

zabudowy, w  nawi>zaniu do skali zabudowy 
mieszkaniowej s>siaduj>cej z terenem opracowania; 

  2) zakazuje siC lokalizacji reklam na całym terenie 
objCtym planemś 

  3) zakazuje siC wznoszenia budowli o wysokoWci 
powycej 9,0 m od poziomu istniej>cego terenuś 

  4) nakazuje siC stosowanie tradycyjnych materiałów 
wykoMczeniowych - drewna, cegły, kamienia 
w poł>czeniu z tynkami; 

  5) nakazuje siC stosowanie w elewacji kolorystyki 
stonowanej z otoczeniem - odcieni szaroWci, br>zu, 
czerwieni, cółci i zieleni. 

 
2. Utrzymanie ładu przestrzennego na obszarze 

planu zapewnia siC ponadto poprzez okreWlenie 
w Rozdziale III szczegółowych parametrów i wskaaników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 
§ 7. 1. Ustala siC zasady ochrony Wrodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 
  1) ustala siC kompleksowe rozwi>zanie spraw 

gospodarki wodno-Wciekowej i usuwania odpadów 
w celu unikniCcia zagroceM dla Wrodowiskaś 

  2) w zabudowie i zagospodarowaniu terenu nalecy 
uwzglCdnić potrzeby w zakresie ochrony powietrza 
i gleby, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami 
elektromagnetycznymi wynikaj>ce z  przepisów 
odrCbnychś 

  3) powi>zania przyrodnicze zapewnia siC poprzezŚ 
a) pozostawienie w ucytkowaniu dotychczasowym 

terenów o wartoWci przyrodniczej wycszej od 
przeciCtnej tj. pasa terenów nadjeziornych (ZN.04 
i ZN.05) wzdłuc brzegu jeziora Mała D>browa 
i doliny rzeki Mała Wkra (R.06, R.07 i ZN.03); 

b) ustalenie wysokiego procentu powierzchni 
biologicznie czynnej na terenach zainwestowania 
(nie mniej nic 90 % powierzchni terenu ML.01 
i nie mniej nic 80 % powierzchni terenu ML.02). 

  4) w obszarze planu wskazuje siC nastCpuj>ce tereny 
podlegaj>ce ograniczeniom dopuszczalnego poziomu 
hałasu z tytułu przepisów ochrony WrodowiskaŚ 

 

Rodzaj terenu 
Oznaczenie terenu 

w planie 
Teren rekreacyjno-wypoczynkowy ML 
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2. Szczegółowe zasady ochrony Wrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego dla poszczególnych 
terenów wyznaczonych w  planie, okreWla siC   
w Rozdziale III. 

 
§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnejŚ nie ustala siCś 
na terenie planu nie wystCpuj> obiekty objCte formami 
ochrony, o których mowa w ustawie o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 

 
§ 9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych - 

na terenie opracowania nie wystCpuj> przestrzenie 
publiczne w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
§ 10. Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu okreWla siC odrCbnie dla 
poszczególnych terenów w ustaleniach szczegółowych, 
zawartych w Rozdziale III. 

 
§ 11. Sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów. 

 
1. CzCWć terenu opracowania połocona jest 

w granicach D>brówieMskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu (granicC OChK pokazano na zał>czniku nr 1 - 
rysunku planu), dla którego obowi>zuj> przepisy zawarte 
w Rozporz>dzeniu Nr 143 Wojewody WarmiMsko-
Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 roku. 

 
2. Na terenie opracowania nie wystCpuj> obszary 

wystCpowania udokumentowanych geologicznie złóc 
kopalin ewidencjonowanych w Krajowym Bilansie 
Zasobów Kopalin. 

 
3. Na terenie opracowania nie wystCpuj> obszary 

naracone na niebezpieczeMstwo powodzi. 
 
4. Na terenie opracowania nie wystCpuj> obszary 

zagrocone osuwaniem siC mas ziemnych. 
 
§ 12. Zasady i  warunki scalania i  podziału 

nieruchomoWci - na terenie planu nie ustala siC 
obowi>zku scalania i podziału nieruchomoWci. 
 

§ 13. Zasady podziału nieruchomoWci na działki 
budowlane. 

 
1. Ustala siC wydzielenie na terenie objCtym planem 

dwóch terenów przeznaczonych pod funkcjC rekreacji 
indywidualnej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
ML.01 i ML.02ś teren ML.01 stanowi jedn> działkC 
budowlan>, na terenie ML.02 wyznacza siC dwie działki 
budowlane. 

 
2. Nie zezwala siC na korekty zwiCkszaj>ce liczbC 

działek budowlanych. 
 
3. Zezwala siC na ł>czne zagospodarowanie dwóch 

działek budowlanych i realizacjC jednej inwestycji 
budowlanej; szczegółowe zasady zagospodarowania 
zawarte w Rozdziale III obowi>zuj> wówczas jak dla 
jednej działki budowlanej. 

 
4. Zasady podziału na działki budowlane okreWla 

zał>cznik nr 1 (rysunek planu). 
 

§ 14. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich ucytkowaniu. 

 
1. Nie zezwala siC na lokalizacjC obiektów 

budowlanych słuc>cych innym funkcjom nic rekreacja 
indywidualnaś dopuszcza siC mocliwoWć budowy 
i przebudowy budowli w  pasie drogowym drogi 
powiatowej zwi>zanych z modernizacj> drogi. 

 
2. Przy realizacji ustaleM planu nalecy uwzglCdnić 

potrzeby obronnoWci i  bezpieczeMstwa paMstwa 
okreWlone w przepisach odrCbnych. 

 
3. UdostCpnienie brzegu jeziora Mała D>browa i rzeki 

Mała Wkra ustala siC zgodnie z właWciwymi przepisami 
prawa wodnego w sprawie dostCpu do powierzchniowych 
wód publicznych. 

 
4. Inne warunki i  ograniczenia zawarte s> 

w pozostałych ustaleniach planu. 
 
§ 15. Komunikacja - zasady obsługi. 
 
1. Powi>zanie z układem nadrzCdnym - terenu ML.02 

istniej>cym zjazdem z drogi powiatowej nr 1258N 
poprzez drogC gminn> wewnCtrzn> (oznaczon> na 
rysunku planu symbolem KDW.09) oraz terenu ML.01 
istniej>cym zjazdem z drogi powiatowej nr 1258N. 

 
2. Ustala siC obsługC komunikacyjn> terenu ZN.04 - 

poprzez teren R.06. 
 
3. Ustala siC obsługC w zakresie potrzeb 

parkingowych w granicach działki generuj>cej te 
potrzeby; w granicach kacdej działki zabudowy rekreacji 
indywidualnej nalecy zapewnić nie mniej nic 2 miejsca 
postojowe dla jej obsługi. 

 
4. Urz>dzenia liniowe oraz obiekty budowlane od 

strony drogi powiatowej nalecy sytuować zgodnie 
z właWciwymi przepisami o drogach publicznych. 

 
§ 16. Infrastruktura techniczna - zasady obsługi. 

 
1. Zaopatrzenie w wodCŚ 

  1) ustala siC zaopatrzenie w wodC z istniej>cej gminnej 
sieci wodoci>gowej połoconej wzdłuc drogi 
powiatowej na terenie objCtym planem; 

  2) ustala siC zaopatrzenie w wodC całej projektowanej 
zabudowy sieci> wodoci>gow>. 

 
2. żospodarka WciekowaŚ 

  1) obszar objCty planem ujCty jest w Projekcie Aglomeracji 
gminy D>brówno zatwierdzonym Rozporz>dzeniem 
Wojewody WarmiMsko-Mazurskiego Nr 46 z 2005 r. (Dz. 
Urz. Nr 163, poz. 1850 z dnia 02.11.2005 r.) 
zmienionym Rozporz>dzeniem Wojewody WarmiMsko-
Mazurskiego Nr 11 z 2007 r. (Dz. Urz. Nr 53, poz. 843 z 
dnia 18.04.2007 r.); 

  2) ustala siC odprowadzanie Wcieków sieci> 
kanalizacyjn> do oczyszczalni Wcieków w D>brównie 
i utylizowanie w ramach systemu gminnego; 

  3) ustala siC obowi>zek skanalizowania wszystkich 
obiektów, w których powstaj> Wcieki, sieci> kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznejś 

  4) ustala siC mocliwoWć lokalizacji indywidualnych 
przepompowni Wcieków na terenach ML.01 i ML.02; 

  5) zakazuje siC stosowania na omawianym obszarze 
indywidualnych sposobów utylizacji lub usuwania 
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Wcieków, w tym - zbiorników bezodpływowych 
i oczyszczalni przydomowych. 

 
3. Odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe 

na terenie własnej działki. 
 
4. Zaopatrzenie w energiC elektryczn>Ś 

  1) ustala siC zasilanie terenów przeznaczonych pod 
zabudowC w energiC elektryczn> z istniej>cej sieci 
elektroenergetycznej połoconej w s>siedztwie terenu 
objCtego planem, poprzez projektowane na terenie 
opracowania linie elektroenergetyczne 0,4 kV; 

  2) nowoprojektowane linie elektroenergetyczne nalecy 
prowadzić w  miarC mocliwoWci w  liniach 
rozgraniczaj>cych ci>gów komunikacyjnychś 

  3) przył>czenie odbiorców do wspólnej sieci 
elektroenergetycznej na obszarze objCtym planem 
bCdzie nastCpowało na ogólnych zasadach 
przył>czenia odbiorców obowi>zuj>cych 
u właWciwego dostawcy energii elektrycznej; 

  4) projekty budowlane sieci elektroenergetycznych 
nalecy uzgodnić z  właWciwym zakładem 
energetycznym; 

  5) zasilanie odbiorców energii elektrycznej nalecy 
wykonać poprzez szafki - zł>cza pomiarowo-
rozdzielcześ szafki nalecy lokalizować w linii 
ogrodzenia działek od strony ulicy na granicy 
pomiCdzy dwoma kolejnymi działkamiś 

  6) ustala siC mocliwoWć lokalizacji na terenie objCtym 
planem stacji transformatorowych słupowych. 

 
5. Telekomunikacja. 

  1) ustala siC podziemne prowadzenie projektowanej 
sieci telekomunikacyjnej w  miarC mocliwoWci w  
pasach drogowych projektowanych dróg 
wewnCtrznychś 

  2) zezwala siC na lokalizacjC sieci i urz>dzeM 
infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach 
przeznaczonych pod zabudowCś 

  3) ustala siC podł>czenie do sieci telekomunikacyjnej - 
zgodnie z warunkami zarz>dcy sieci. 

 
6. Zaopatrzenie w ciepło. 

  1) ustala siC zastosowanie aródeł indywidualnychś 
  2) ustala siC nakaz stosowania niskoemisyjnych aródeł 

ciepła (gaz płynny, olej opałowy, gaz przewodowy, 
energia elektryczna) oraz aródeł energii odnawialnej. 

 
7. Warunki techniczne realizacji infrastruktury zostan> 

okreWlone przez dysponentów sieci na podstawie 
przepisów odrCbnych na etapie projektu budowlanego. 

 
8. Usuwanie odpadów stałych - ustala siC 

składowanie odpadów stałych w pojemnikach na terenie 
własnej posesji, wywóz na wysypisko na zasadach 
stosowanych na terenie gminy, zgodnie z podpisanymi 
umowami. 
 

Rozdział 3 
USTALźNIA SZCZźżÓŁOWź DOTYCZ=Cź 

POSZCZźżÓLNYCH TźRźNÓW OBJBTYCH PLANźM 
MIEJSCOWYM 

 
§ 17. 1. Ustalenia szczegółowe obowi>zuj> ł>cznie 

z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale II 
niniejszej uchwały. 

 
2. Ustalenia szczegółowe reguluj> zasady ochrony 

Wrodowiska, przyrody i  krajobrazu kulturowego, 
szczegółowe zasady lokalizacji zabudowy, parametry i  

wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu w  odniesieniu do 
poszczególnych terenów. 

 
§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ML.01: 
 
1. Ustala siC przeznaczenie podstawowe zgodnie z         

 § 5 - teren zabudowy rekreacji indywidualnej. 
 
2. Ustala siC w ramach przeznaczenia podstawowego 

lokalizacjC zabudowy na przedmiotowym terenie, 
w formie wolnostoj>cego budynku rekreacji indywidualnej 
i budynku gospodarczego, garacowo-gospodarczego lub 
garacowego z powierzchni> garacow> na nie wiCcej nic 
dwa samochody osobowe, oraz zwi>zanego z ni> 
zagospodarowania. 

 
3. Przedmiotowy teren połocony jest na obszarze 

D>brówieMskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 
4. Ustala siC powierzchniC zabudowy - nie wiCcej nic 

4 % powierzchni przedmiotowego terenu (280,0 m
2
). 

 
5. Ustala siC powierzchniC biologicznie czynn> - nie 

mniej nic 90 % powierzchni przedmiotowego terenu. 
 
6. Ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z oznaczeniami na zał>czniku nr 1 (rysunku 
planu). 

 
7. Ustala siC nastCpuj>ce parametry budynków 

mieszkalnych: 
  1) wysokoWć budynku - nie wiCcej nic dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkoweś 
  2) poziom posadowienia parteru - nie wiCcej nic 0,6 m 

w odniesieniu do najwycszego punktu istniej>cego 
poziomu terenu na obrysie budynku; 

  3) geometria dachu - dach dwuspadowy, symetryczny; 
nachylenie połaci dachowych w przedziale 38

0
-45

0
; 

kalenica na wysokoWci do 8,0 m od poziomu parteru 
równoległa do frontu działkiś pokrycie dachówk> 
ceramiczn> lub materiałami o podobnym wygl>dzie, 
w naturalnym kolorze dachówki ceramicznej. 

 
8. Ustala siC nastCpuj>ce parametry nowego budynku 

gospodarczego, garacowego lub garacowo-
gospodarczego: 
  1) wysokoWć budynku - nie wiCcej nic 5,5 mś 
  2) poziom posadowienia parteru - nie wycej nic 0,3 m 

w odniesieniu do najwycszego punktu istniej>cego 
poziomu terenu na obrysie budynku; 

  3) geometria dachu - dach dwuspadowy, symetryczny, 
o k>cie nachylenia połaci dachowych do 400

; pokrycie 
dachówk> ceramiczn> lub materiałami o podobnym 
wygl>dzie, w naturalnym kolorze dachówki 
ceramicznej. 

 
9. Zezwala siC na ogrodzenie terenu do wysokoWci 

nie wycszej nic 1,5 m od poziomu istniej>cego terenu, 
zakazuje siC stosowania ogrodzeM pełnych oraz 
z betonowych elementów prefabrykowanych. 

 
10. Zezwala siC na przedmiotowym terenie na 

realizacjC elementów małej architektury - nalecy je 
wykonać z materiałów naturalnych, wkomponować 
w otoczenie. 

 
11. Ustala siC zachowanie istniej>cego drzewostanu 

oraz rzeaby terenu. 
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12. Ustala siC utrzymywanie trwałej zieleni 
wieloletniej na skarpach dla zapobiecenia osuwaniu siC 
ziemi. 

 
13. Ustala siC obsługC komunikacyjn> 

przedmiotowego terenu z drogi powiatowej nr 1258N. 
 
§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami ML.02: 
 
1. Ustala siC przeznaczenie podstawowe zgodnie 

z § 5 - teren zabudowy rekreacji indywidualnej. 
 
2. Ustala siC w ramach przeznaczenia podstawowego 

lokalizacjC zabudowy na kacdej działce budowlanej, 
w formie wolnostoj>cego budynku rekreacji indywidualnej 
i budynku gospodarczego, garacowo-gospodarczego lub 
garacowego z powierzchni> garacow> na nie wiCcej nic 
dwa samochody osobowe, oraz zwi>zanego z ni> 
zagospodarowania. 

 
3. Ustala siC powierzchniC zabudowy - nie wiCcej nic 

9 % powierzchni działki budowlanej (200,0 m2
). 

 
4. Ustala siC powierzchniC biologicznie czynn> - nie 

mniej nic 80 % powierzchni działki budowlanej. 
 
5. Ustala siC nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z oznaczeniami na zał>czniku nr 1 (rysunku 
planu). 

 
6. Ustala siC nastCpuj>ce parametry budynków 

mieszkalnych: 
  1) wysokoWć budynku - nie wiCcej nic dwie kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze ucytkoweś 
  2) poziom posadowienia parteru - nie wiCcej nic 0,6 m 

w odniesieniu do najwycszego punktu istniej>cego 
poziomu terenu na obrysie budynku; 

  3) geometria dachu - dach dwuspadowy, symetryczny; 
nachylenie połaci dachowych w przedziale 38

0
-45

0
; 

kalenica na wysokoWci do 8,0 m od poziomu parteru 
równoległa do frontu działkiś pokrycie dachówk> 
ceramiczn> lub materiałami o podobnym wygl>dzie, 
w naturalnym kolorze dachówki ceramicznej. 

 
7. Ustala siC nastCpuj>ce parametry nowego budynku 

gospodarczego, garacowego lub garacowo-
gospodarczego: 
  1) wysokoWć budynku - nie wiCcej nic 5,5 mś 
  2) poziom posadowienia parteru - nie wycej nic 0,3 m 

w odniesieniu do najwycszego punktu istniej>cego 
poziomu terenu na obrysie budynku; 

  3) geometria dachu - dach dwuspadowy, symetryczny, 
o k>cie nachylenia połaci dachowych do 400

; pokrycie 
dachówk> ceramiczn> lub materiałami o podobnym 
wygl>dzie, w  naturalnym kolorze dachówki 
ceramicznej. 

 
8. Zezwala siC na przedmiotowym terenie na 

realizacjC elementów małej architektury - nalecy je 
wykonać z materiałów naturalnych, wkomponować 
w otoczenie. 

 
9. Zezwala siC na ogrodzenie przedmiotowego terenu 

do wysokoWci nie wycszej nic 1,5 m od poziomu 
istniej>cego terenu, zakazuje siC stosowania ogrodzeM 
pełnych oraz z  betonowych elementów 
prefabrykowanych. 

 

10. Ustala siC obsługC komunikacyjn> 
poszczególnych działek rekreacji indywidualnej z drogi 
wewnCtrznej KDW.09. 

 
§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ZN.03: 
 
1. Ustala siC przeznaczenie podstawowe zgodnie 

z § 5 - teren zieleni nieurz>dzonej. 
 
2. Ustala siC charakter zagospodarowania 

i funkcjonowania przedmiotowego terenu jako terenu 
zieleni w granicach działek rekreacji indywidualnej. 

 
3. Ustala siC wspólne ucytkowanie terenu ZN.03 

z nieruchomoWci> przeznaczon> na cele rekreacji 
indywidualnej z zachowaniem zasad zagospodarowania 
okreWlonych w niniejszej uchwale. 

 
4. Ustala siC utrzymanie przedmiotowego terenu 

w stanie dotychczasowym, z zachowanymi: drzewami, 
krzewami, zieleni> ł>kow> oraz rzeab> terenu. 

 
5. Ustala siC utrzymywanie trwałej zieleni wieloletniej 

na skarpach dla zapobiecenia osuwaniu siC ziemi. 
 
6. Ustala siC otaczanie trwał> zieleni> terenów 

przyległych do rzeki Mała Wkra. 
 
7. Na przedmiotowym terenie nie zezwala siC na 

lokalizacjC obiektów budowlanych w  rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego. 

 
8. Dojazd do przedmiotowego terenu poprzez teren 

ML.02. 
 
§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami ZN.04, ZN.05: 
 
1. Ustala siC przeznaczenie podstawowe zgodnie 

z § 5 - tereny zieleni nieurz>dzonej. 
 
2. Ustala siC charakter zagospodarowania 

i funkcjonowania przedmiotowych terenów jako terenów 
zadrzewionych i  zakrzewionych na terenach 
przyjeziornych utrzymanych w stanie dotychczasowym. 

 
3. Teren ZN.04 połocony jest na obszarze 

D>brówieMskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 
4. Ustala siC utrzymanie przedmiotowych terenów 

w stanie dotychczasowym, z zachowanymi: drzewami, 
krzewami, zieleni> nisk>, zieleni> przywodn> oraz rzeab> 
terenu. 

 
5. Na skarpach nalecy utrzymywać trwał> zieleM 

wieloletni> dla zapobiecenia osuwaniu siC ziemi. 
 
6. Ustala siC otaczanie trwał> zieleni> terenów 

przyległych do wód jeziora Mała D>browa i rzeki Mała 
Wkra. 

 
7. Na przedmiotowych terenach nie zezwala siC na 

lokalizacjC obiektów budowlanych w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego. 

 
8. Vciecki piesze nalecy projektować o nawierzchni 

naturalnej, nieutwardzonej. 
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9. Ustala siC obsługC komunikacyjn> terenu ZN.04 
z drogi powiatowej nr 1258N poprzez teren R.06, terenu 
ZN.05 z drogi wewnCtrznej KDW.09. 

 
§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami R.06, R.07: 
 
1. Ustala siC zachowanie dotychczasowego 

przeznaczenia podstawowego i ucytkowania terenów 
zgodnie z § 5 - tereny rolne. 

 
2. Teren R.06 połocony jest na obszarze 

D>brówieMskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 
3. Na skarpach nalecy utrzymywać trwał> zieleM 

wieloletni> dla zapobiecenia osuwaniu siC ziemi. 
 
4. Ustala siC otaczanie trwał> zieleni> terenów 

przyległych do wód jeziora Mała D>browa i rzeki Mała 
Wkra. 

 
5. Na przedmiotowych terenach nie zezwala siC na 

lokalizacjC obiektów budowlanych (w tym zabudowy 
zagrodowej) w  rozumieniu przepisów prawa 
budowlanego. 

 
6. Ustala siC zachowanie na przedmiotowych 

terenachŚ drzewostanu, zieleni niskiej ł>kowej, zieleni 
przywodnej oraz rzeaby terenu. 

 
7. Ustala siC obsługC komunikacyjn> terenu R.06 

z drogi powiatowej nr 1258N, terenu R.07 z drogi 
wewnCtrznej KDW.09. 

 
§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem WS.08: 
 
1. Ustala siC przeznaczenie podstawowe zgodnie 

z § 5 - teren cieku wodnego - rzeka Mała Wkra. 
 
2. Przedmiotowy teren połocony jest w granicach 

D>brówieMskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 
3. Ustala siC zachowanie w stanie naturalnym 

istniej>cego cieku wodnego. 
 
4. Zakazuje siC likwidowania, zasypywania, 

dokonywania zmian przebiegu cieku. 
 
5. Na skarpach nalecy utrzymywać trwał> zieleM 

wieloletni> dla zapobiecenia osuwaniu siC ziemi. 
 
6. Zezwala siC na lokalizacjC przejWć pieszych (kładki, 

mostki) pod warunkiem minimalnej ingerencji w naturalne 
ukształtowanie koryta rzeki. 

 
7. Ustala siC zakaz lokalizacji pomostów. 
 
§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KDW.09: 
 
1. Ustala siC przeznaczenie podstawowe zgodnie 

z § 5 - teren istniej>cej drogi wewnCtrznej. 
 
2. Ustala siC w ramach przeznaczenia podstawowego 

projektowan> drogC wewnCtrzn> o przebiegu jak na 
zał>czniku nr 1 (rysunku planu). 

 

3. Ustala siC szerokoWć pasa drogowego nie mniej nic 
6,0 m w liniach rozgraniczaj>cych. 

 
§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KS.10, KS.11: 
 
1. Ustala siC przeznaczenie podstawowe zgodnie 

z § 5 - rezerwa terenu na poszerzenie pasa drogowego 
istniej>cej drogi powiatowej nr 1258N. 

 
2. Ustala siC w ramach przeznaczenia podstawowego 

teren przeznaczony na poszerzenie pasa drogowego 
istniej>cej drogi powiatowej, o przebiegu jak na 
zał>czniku nr 1 (rysunku planu). 

 
3. Teren KS.10 połocony jest w granicach 

D>brówieMskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
 

Rozdział 4 
USTALźNIA KOLCOWź 

 
§ 26. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> 

inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, nalec>ce 
do zadaM własnych gminy. 

 
§ 27. Na terenie objCtym planem nie wystCpuj> 

przedsiCwziCcia bCd>ce zadaniami publicznymi. 
 
§ 28. Sposoby i  terminy tymczasowego 

zagospodarowania terenów. 
 
1. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie 

z planem utrzymuje siC dotychczasowe ucytkowanie 
terenu. 

 
2. Wprowadza siC zakaz lokalizowania 

tymczasowego zagospodarowania terenu. 
 
3. Wprowadza siC zakaz sytuowania tymczasowych 

obiektów budowlanych z wyj>tkiem zaplecza budowy na 
czas jej trwania. 

 
§ 29. Ustalenia dotycz>ce stawki procentowej, 

słuc>cej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym: 
 

Oznaczenie terenu w planie Stawka procentowa 
ML.01, ML.02 15 
ZN.03, ZN.04, ZN.05 10 
R.06, R.07 15 
WS.08 3 
KDW.09 10 
KS.10, KS.11 10 

 
§ 30. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi 

żminy D>brówno. 
 
§ 31. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 
 
§ 32. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

daty ogłoszenia jej w  Dzienniku UrzCdowym 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady żminy 
Jacek Herman 
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Zał>cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXVII/315/10 
Rady żminy D>brówno 
z dnia 30 wrzeWnia 2010 r. 
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Zał>cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXVII/315/10 
Rady żminy D>brówno 
z dnia 30 wrzeWnia 2010 r. 

 
W zwi>zku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada żminy D>brównoŚ 
- stwierdza zgodnoWć miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czCWci obrCbu Stare Miasto gmina 

D>brówno (działki numerŚ 172, 174/4, 152/4, 152/8 oraz czCWci dz. nr 153/1) ze Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego żminy D>brówno, uchwalonym Uchwał> Nr XXXI/255/09 Rady żminy w D>brównie 
z dnia 26.11.2009 r. 

- podejmuje nastCpuj>ce rozstrzygniCciaŚ 
1) W sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu. Stwierdza siC, ce w trakcie wyłocenia projektu planu do 

publicznego wgl>du nie wpłynCły uwagi dotycz>ce projektu planu, 
2) W sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 

zadaM własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Stwierdza siC, 
ce na terenie objCtym planem nie wystCpuj> inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, nalec>ce do zadaM 
własnych gminy. 

 


